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1.

Bevezető

1.1

Előszó

Bevezető

Kedves Operátor,
Ez a kézikönyv az itt leírt szünetmentes áramforrás működéséhez szükséges.
Segítséget kell nyújtania a felelősségteljes munkavégzéshez, és alapvető információkat kell szolgáltatnia a szünetmentes tápegységről, nevezetesen annak működéséről, alkalmazásáról, valamint arról, hogy mit kell tennie a hibás működés
esetén. Továbbá, ez a kezelési útmutató a szünetmentes tápegység szállítására
és tárolására, valamint kezelésére és telepítésére vonatkozó utasításokat tartalmaz.
A jelen kezelési útmutatóban szereplő tervezési iránymutatások kizárólag a szünetmentes tápegység különleges követelményeire és jellemzőire vonatkoznak. Az
elektromos berendezésekre vonatkozó valamennyi nemzeti és helyi előírást és
előírást be kell tartani a telepítés során. Ugyanez vonatkozik a készülék működésére is.
A kézikönyv tartalma megváltozhat a technológiai haladás miatt. Mindent megtettünk azért, hogy a tartalmat helyesen és világosan mutassuk be. Ha azonban hibákat vétettünk volna, hálásak lennénk, ha közölné velünk.
Nem vállalunk felelősséget az ebben a kezelési útmutatóban található hibákért,
vagy ezen hibák következményeiért.
A szünetmentes tápegység célja, hogy érzékeny elektronikus rendszereket és berendezéseket védjen a rossz elektromos minőség vagy a hálózati hibák miatti interferenciáktól.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és vegye figyelembe különösen a biztonsági utasításokat!
Ha kérdései vannak az eszközzel kapcsolatban, a vállalat műszaki felügyelője
vagy munkatársai szívesen segítenek Önnek.
EFFEKTA Regeltechnik GmbH
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1.2

Bevezető

Érvényesség
A jelen kezelési útmutatóban szereplő leírások kizárólag a műszaki adatok egészére meghatározott szünetmentes tápegységre (UPS) vonatkoznak, illetve az
EFFEKTA Regeltechnik GmbH által kifejlesztett és épített modulokra, alkatrészekre és egyedi alkatrészekre vonatkoznak (Hiba! A hivatkozási forrás nem található..Fejezet Hiba! A hivatkozási forrás nem található.).

Olvassa el alaposan a dokumentációt és ismerkedjen meg a termékkel, mielőtt elkezdi használni.

1.3

Tárolás
Az eszköz használati útmutatóját mindig a készülék közelében kell tárolni, így
szükség esetén azonnal rendelkezésre áll.
Adja tovább ezt a kézikönyvet a termék bármely későbbi felhasználójának.

1.4

Rövidítések, kifejezések és szimbólumok
Ebben a kézikönyvben az UPS rövidítése: szünetmentes tápegység.
Általában az akkumulátorokat az UPS-berendezés energiatárolójaként használják. Köztudatosan ezek az elemek vagy az újratölthető elemek. Ennek következtében az akkumulátor bank az a kifejezés, amelyet több akkumulátornak egy
csoportba való összevonására használnak, amely az energiatárolást alkotja.
A veszélyeket, a figyelmeztetéseket és a figyelemfelhívásokat kifejezetten a megfelelő szimbólumok (piktogramok) jelölik, és mindenképpen be kell tartani őket.
Lásd az alábbi listát és magyarázatokat:

Veszély / Figyelmeztetési szintek / Megjegyzések:

A VESZÉLY! figyelmeztetést ad a veszélyekről. Ha baleset megelőzési intézkedéseket nem teszünk, ezek a veszélyek súlyos (visszafordíthatatlan) sérüléseket,
vagy akár halált okoznak!

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

Bevezető

A FIGYELMEZTETÉS! feliratú szöveg figyelmeztet a veszélyekre. Ha baleset
megelőzési intézkedéseket nem tesznek, ezek a veszélyek súlyos (visszafordíthatatlan) sérüléseket, vagy akár halált okozhatnak!

A VIGYÁZAT! feliratú szöveg figyelmeztet a veszélyekre. Ha baleset megelőzési
intézkedéseket nem hoznak, ezek a veszélyes helyzetek kisebb vagy közepes
reverzibilis sérüléseket okozhatnak.

A FIGYELEM! feliratú szöveg nagyon fontos utasításokat tartalmaz azokról a
helyzetekről, amelyek - ha a baleset megelőzési intézkedések nem merülnek fel károsíthatják a terméket és / vagy annak funkcióit vagy a közelében lévő tárgyat.

Ez a szimbólum olyan szöveget jelöl, amely utasításokat / megjegyzéseket vagy
tippeket tartalmaz.

Figyelmeztetés a veszélyforrásokról:
Általános figyelmeztetés a veszélyforrásokról!

Különleges figyelmeztetés:

Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségről!
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Bevezető

Figyelmeztetés az akkumulátorok megfelelő kezeléséről!

Oktatási szimbólumok:

Vegye figyelembe a mellékelt dokumentációt(/ókat) és / vagy utasításokat!

Kapcsolja szét a további munka előtt!

Környezetvédelmi jelek:

Az újrahasznosításra vonatkozó utasításokat azonosítja.

Azonosítja azokat az összetevőket, amelyekre az Elektronikus Hulladékkezelési Szabályzat vonatkozik.

Meghatározza azokat az alkatrészeket vagy alkatrészeket, amelyeket el
kell távolítani. Ne dobja el ezeket háztartási hulladékkal együtt.
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Bevezető

Szövegszimbólumok:

1.5

●

Ez a pont azon tevékenységek leírását tartalmazza, amelyeket meg kell tennie.



Követelmény, amelyet teljesíteni kell, például:
A DC megszakító "OFF" állásban van.

–

Ez a pont a specifikációs listákat jelöli.



Ez a nyíl egy kereszthivatkozást jelöl.
Ha a szövegben egy másik fejezetre vonatkozó kereszthivatkozás szükséges,
akkor ez az érthetőség érdekében rövidül.
Példa:
 OM, 2 Biztonsági utasítások
Ennek jelentése:
lásd Kezelési útmutató,
2. fejezet Biztonsági utasítások.
Ha a kereszthivatkozás oldalra, ábrára vagy pozíciószámra utal, akkor ezt az
információt a keresztes hivatkozás végén adjuk hozzá.
Példa:
 Ábra. 4-4, Poz. 1
Ennek jelentése:
lásd az 1-es pozíciót a
a Kezelési útmutató 4. fejezeténél 4-es ábrájába.

(3)

A zárójelben lévő számok az ábrákon szereplő pozíciókra vonatkoznak.

**

A szövegen belüli megjegyzéseket ** jelölik, és ennek megfelelően magyarázzák.

Tájékoztatási kötelezettség
Ezt az üzemeltetési kézikönyvet az ezen eszközzel (ez a berendezéssel) dolgozó
valamennyi személynek és szakképzett személyzetnek el kell olvasnia és meg kell
értenie.
Ez különösen a karbantartási, üzemeltetési és tisztítási személyzetre vonatkozik,
beleértve a szállítási és / vagy ártalmatlanítással foglalkozó személyeket is.
Az EFFEKTA Regeltechnik GmbH nem vállal felelősséget a képzésben nem részesült vagy elégtelen képzettséggel rendelkező személyzet által okozott károkért.
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1.6

Bevezető

Jótállási feltételek
A kézbesítés kézhezvételét az eredeti vásárlás rekordjaként kell tekinteni, és biztonságos helyen kell tartani. Szükség lesz rá garanciális követelések benyújtására. Ha a terméket továbbadják egy másik felhasználónak, akkor a felhasználónak
joga van garanciális igényt érvényesíteni a garanciaidő hátralévő részére. A vásárlási bizonylatot, valamint ezt a nyilatkozatot az új tulajdonosnak is meg kell adni,
ha az eszközt átadják.
Garantáljuk, hogy ez a készülék, a szállítás után, funkcionális állapotban van, és
műszakilag megfelel a mellékelt dokumentáció leírásainak.
Az UPS-készülékek jótállási ideje megfelel a törvény által előírt minimális időtartamnak.
A garancia azonban nem vonatkozik az alábbi esetekre:

–

Ha a hibát okozza: áruszállítás, baleset, természeti katasztrófa, visszaélés, vandalizmus;

–

Helytelen használat, hibás karbantartás vagy harmadik felek helytelen
javítása;

–

Változtatások esetén illetéktelen beavatkozás, helytelen működés, hibás telepítés vagy egyéb módosítások, amelyeket nem fogadunk el;

–

Nem megfelelő használat esetén, például a készülék nem megfelelő
energiaforrásokhoz való csatlakoztatására vagy alkalmatlan terhelésekre, vagy általános használathoz nem megfelelő környezetre stb.;

–

A mellékelt dokumentáció utasításainak be nem tartása esetén;

–

Minden olyan hibára, amelyet a megfelelő gondosság hiánya okozott,
pl. fröccsenő víz stb.;

–

Abban az esetben, ha a termék nem kompatibilis a lehetséges technikai újítások vagy előírások miatt, amelyek a vásárlás után keletkeznek;

–

Az inkompatibilis eszközökhöz vagy tartozékokhoz való csatlakoztatás
okozta üzemzavarok vagy károk esetén;

–

A termék rendes öregítési folyamatával (kopó alkatrészekkel) kapcsolatos fejlemények esetén;

–

Külső tartozékokból adódó meghibásodások esetén, pl. áramcsíkok,
stb.

–

A termék megfelelő karbantartásának és gondozásának elmulasztása
esetén;

A javított és / vagy javított alkatrészek garanciális ideje a garancia részeként a
termék eredeti garanciájával együtt jár le.
A tartozékok nélkül szállított eszközöket ugyanúgy pótlás nélkül cserélik ki. A készülék visszaállítása csak akkor fogadható el, ha az eredeti csomagolásban történik.
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A felmerült szállítási költségek általában nem szerepelnek a jótállásban.
A készülék javítása és cseréje általában az Ön költségén lesz.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy következményes kárért, függetlenül attól, hogy azok közvetlenül, véletlenül vagy gondatlanságból következtek
be.
Az EFFEKTA Regeltechnik GmbH nem nyújt explicit vagy implicit garanciát az
eszköz minőségére, teljesítményére, megbízhatóságára vagy alkalmasságára vonatkozóan. Egyes országokban az implicit garanciák kizárása törvényileg nem engedélyezett. Ebben az esetben az összes explicit és implicit garancia érvényess ége a garanciális időszakra korlátozódik. Ezen időszakok lejártával minden garancia érvényét veszti. Néhány országban a jogszabályok nem engedélyezik az implicit garanciák érvényességi idejének korlátozását, hogy a fent említett korlátozás
ne léphessen életbe.

1.7

A felelősség korlátozása
A kár megtérítése iránti kérelem kizárásra kerül, kivéve, ha az EFFEKTA
Regeltechnik GmbH vagy alkalmazottai szándékosan vagy súlyos gondatlanságából erednek. Ez nem érinti a felelősséget a termékfelelősségi törvény szerint. A
felsorolt esetekben semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget:

–

Veszteségek vagy károk miatt harmadik fél által benyújtott követelés ek;

–

A rekordok vagy adatok elvesztését vagy károsodását, illetve az adatok
visszaszerzésének költségeit;

–

(Ideértve az elvesztett nyereséget vagy megtakarítást), vagy ezzel
együtt járó károkat, beleértve abban az esetben is, ha értesültünk erről
a kár lehetőségéről;

Az EFFEKTA Regeltechnik GmbH semmilyen körülmények között nem felelős
semmilyen véletlen, közvetett, konkrét, későbbi vagy egyéb kárért (beleértve, korlátozás nélkül, a nyereség elvesztésével, az üzleti tevékenység megszakításával,
az üzleti információk elvesztésével vagy bármely más veszteségek), amelyek az
eszköz használatából erednek vagy az eszközhöz kapcsolódnak, függetlenül attól,
hogy a szerződésen alapulnak-e, kártérítéssel, hanyagsággal, szigorú felelősséggel vagy egyéb követelésekkel kapcsolatban, még akkor is, ha az EFFEKTA
Regeltechnik GmbH-t tájékoztatták az ilyen kár lehetőségéről. Ez a mentesség
magában foglalja minden olyan felelősséget is, amely a harmadik felek harmadik
félnek az eredeti vásárlóval szembeni követeléseiből ered.
Néhány országban a törvény nem engedélyezi az egyidejű vagy későbbi károk
mentességét vagy korlátozását, ezesetben a fent említett nyilatkozat nem lép hatályba.
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2.

Biztonsági utasítások

2.1

Bevezető

Bevezető

A szünetmentes tápegység olyan eszköz, amelyet a szünetmentes tápegység
technológiájának szabályai és előírásai szerint gyártottak.
A készülék biztonságos, ha megfelelően használják, és figyelembe veszi az ebben
a kezelési útmutatóban foglalt biztonsági előírásokat és utasításokat.

2.2

Megfelelő használat
A szünetmentes tápegységet és az ahhoz kapcsolódó alkotóelemeket csak a tervének megfelelően használhatják fel - elsődleges forrást biztosító elektromos készülékek szállítására, valamint a készülékek rövid távú ellátására másodlagos forrásból, amely nem haladja meg a névleges teljesítményt teljes. Minden más felhasználás, ami ezen túlmutat illetéktelennek minősül és személyi sérüléshez, vagyon vagy eszköz károsodásához vezethet!

A készüléket nem tervezték a következő környezetekben történő használatra:

–
–
–
–

robbanékony;
poros vagy nedves;
radioaktív vagy;
biológiailag vagy kémiailag szennyezett atmoszférákban.

A készülék megfelelő IP védelmi osztályára vonatkozó információkért forduljon
szervizközpontunkhoz.

Ezenkívül figyelembe kell venni az "elektromágneses kompatibilitás" (EMC) tekintetében az eszközosztályt is. A C1 osztályú készülékeknél nincs rádióinterferencia. Azonban a C2 osztályba besorolt eszközök rádióinterferenciát okozhatnak az
otthoni / lakóterületeken. Ebben az esetben a működtető fél felkérhető, hogy tegye
meg a szükséges megfelelő intézkedéseket!
Ezért vegye figyelembe az eszközkategóriára vonatkozó információkat a fels orolt
specifikációkban (Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.).
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2.4

Bevezető

A személyi sérülések / vagyoni kár elkerülése
–

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az üzemeltetési útmutatót, hogy
megismerje az eszközt és annak működését. Semmiképpen ne hagyja
figyelmen kívül a biztonsági utasításokat.

–

Különösen vegye figyelembe az eszköz telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos információkat.

–

A terméket csak a megfelelő módon és mindig a megadott teljesítményparamétereken belül működtesse. (Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.).

–

Csak a dokumentációban leírt karbantartási és szervizmunkákat végezze el. Kövesse az utasításokat a megadott módon. Csak eredeti
csere alkatrészeket használjon az EFFEKTA Regeltechnik GmbH-tól

Környezetvédelem
Küldje vissza a terméket az EFFEKTA Regeltechnik GmbH-hoz az élettartamának vége után. Gondoskodni fogunk a környezettudatos hulladékkezelésről.

2.5

Szállítás és tárolás
A szünetmentes tápegység csak az eredeti csomagolásban szállítható a kívánt
helyre. Ugyanez vonatkozik a költöztetésére vagy a visszaküldésére.
A csomagolásnak nagyon jó védelmi funkciója van a készülékkel kapcsolatban. Az
érvelés megfordításával az EFFEKTA Regeltechnik GmbH az üzembe helyezést
megelőzően ellenőrizni fogja az összes olyan berendezést, amely sérült a szállítás
során. Ugyanez vonatkozik általában az eszköz bármilyen károsodására.
Ha a tárolás időtartama meghaladja a 4 hónapot, sürgősen fel kell tölteni az UPS
berendezés akkumulátortelepét; Lásd még 4.1 .

Az UPS-ben már meglévő energiatároló (akkumulátorok) lehetőségé miatt az eszközöket általában az EFFEKTA Regeltechnik GmbH vagy szakképzett szervizközpont ellenőrizni kell szállítás utáni károk miatt. Minden szállítási sérülés nagy kockázatot hordoz magában, hogy az energiatároló egységeket és / vagy az elektromos csatlakozásukat érintik. Ennek eredményeként a rövidzárlatok és az
elektrolitok szivárgása nem zárható ki. Emiatt az egység elkülönítése szükséges,
amíg ellenőrzést nem hajtanak végre.
Ezenkívül az eszköz nem szállítható vagy tárolható fejjel lefelé.
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Bevezető

Elhelyezés
A szünetmentes tápegységet csak jól szellőztetett helyiségekben használja, a
meghatározott környezeti hőmérsékleti tartományon belül (a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. megfelelően).
A szünetmentes tápegység nem helyezhető el hőforrások közelében.
Mindig vegye figyelembe az üzemi helyzetet a készülék elhelyezése során.
Tartsa meg a szellőztetéshez szükséges minimális távolságot a szomszédos berendezésektől és falaktól (lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. és 5 ). Biztosítsa a szükséges légáramlást.
Soha ne helyezze vagy használja a készüléket nedves környezetben. A folyadékokat általában távol kell tartani a készüléktől.
A nagyobb hőmérsékleti különbségek miatt kondenzációs vagy harmathatás léphet fel a szünetmentes tápegység elhelyezése után. Ezért legalább 2 órás akklimatizációs időszakot kell betartani, mielőtt további lépéseket teszel. Győződjön
meg róla, hogy a hőmérséklet beállítása befejeződött, és a készülék belsejében és
azon kívül lévő kondenzációs felület teljesen megszáradt.

Soha ne üzemeltesse a szünetmentes tápegységet éghető és / vagy szellőztetés
nélküli környezetben.

2.7

Csatlakozása
Mindig az erre a célra szolgáló csatlakozó kapcsokat használja a UPS csatlakoztatásához.

Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében a készülék csatlakoztatása csak
feszültségmentes körülmények között történhet.
A PE-t (védőföldelést) biztosan csatlakoztatni kell. A készülék és a csatlakoztatott
terhelések semmilyen körülmények között nem használhatók a PE nélkül!
A szünetmentes tápegység kimenete áramkimaradás esetén is táplált; Az
EN62040-1 szabvány rendelkezései szerint a szünetmentes tápegység által szállított vonalakat és tápegységeket egyértelműen fel kell tüntetni!
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Bevezető

Ezenkívül mindig a következő szempontokat kell betartani a szünetmentes tápegység csatlakoztatásakor:

2.8

–

Helyezze be az összes csatlakozást megfelelő módon, és igyekezzen
kábel hosszát a lehető legrövidebbé tenni;

–

Csak megfelelő tápkábeleket használjon a szünetmentes tápegységnek az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatásához, és biztosítsa
a szükséges áramterhelhetőséget;

–

Csak megfelelő tápkábeleket használjon a terheléseknek a szünetmentes tápegységhez való csatlakoztatásához és biztosítsa a szükséges
áramfelvételi kapacitást;

–

A készülékek védelme mindig azonnal legyen egy készülék előtt, és
soha ne történjen központilag a szünetmentes tápegység előtt;

–

Soha ne használjon háztartási készülékeket vagy eszközöket, például:
ventilátorok, porszívók, elektromos fúrók, hajszárítók, kenyérpirítók stb.
A szünetmentes tápegységen keresztül.

–

Ne csatlakoztasson olyan készüléket az UPS-hez, amely túlterhelheti a
készüléket;

–

Csak megfelelő szerelési eszközöket használjon a szereléshez;

Üzemeltetés
Az egységhez való hozzáférés, valamint a működés csak szakképzett személyzet
számára biztosított.

Figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy a szünetmentes tápegység energiatakarékos vagy külső energia tároló egységgel van összekötve. Ez azt jelenti, hogy
a szünetmentes tápegység kiáramlása akkor is aktuális, ha az UPS már le van
álasztva a hálózati tápegységről.
Ennek következtében az UPS kimenete csak akkor garantálható, ha a készülék
teljesen le van zárva, és leválasztásra kerül a hálózati tápegységről

2.9

Akkumulátorok kezelése
Az akkumulátorok kezelésekor mindig fennáll az áramütés, égés és / vagy kémiai
égési sérülés veszélye.
Ezért az illetéktelen személyek soha nem férhetnek hozzá az akkumulátorokhoz.
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Az akkumulátorok és azok áramkörei áramütést okozhatnak.
Az akkumulátorok rövidzárlata esetén az aktuálisan hordozó alkatrészek megérintése súlyos égési sérülést okozhat.
Ne helyezzen akkumulátort hőforrások közelébe, és ne vigye érintkezésbe tűzzel.
Robbanásveszély!
Soha ne nyissa ki vagy semmisítse meg az akkumulátort. A felszabaduló elektrolit
nagy veszélyt jelent az egészségre és a környezetre. Lehet, hogy kémiai égési s érülést okoz a bőr és a szemek, és az elektrolit nagyon mérgező.

A hibás akkumulátorokat környezetbarát módon kell ártalmatlanítani!
Soha ne dobja el az akkumulátort rendszeres háztartási hulladékkal!
A helyi elhelyezésre vonatkozó előírásokat be kell tartani!

2.10

Karbantartás, szerviz és üzemzavarok

Figyelem - Az áramütés veszélye.
A tápfeszültség lekapcsolása vagy a tápkapcsoló leválasztása után is a szünetmentes tápegység részei továbbra is magas feszültségeket hordozhatnak.

A szünetmentes tápegységen vagy az akkumulátorokon végzett munkák során a
következő szempontokat kell figyelembe venni:
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–

Mielőtt bármilyen munkát megkezdenél a szünetmentes tápegységen,
ki kell kapcsolnia és le kell kapcsolnia az elektromos hálózatról és az
összes készülékről.

–

Távolítsa el a karórákat, ékszereket és más fém tárgyakat;

–

Csak elszigetelt szerszámokat használjon;

–

Az élő berendezéseken végzett munkákat csak szakképzett szakember
végezheti. Mindig viseljenek megfelelő személyi védőfelszerelést
(PPE);

–

Rendszerint a szünetmentes tápegységet nem lehet szétszerelni;

–

Csak szakképzett villanyszerelők végezhetnek munkát az akkumulátorral, vagy felügyelhetik az ilyen feladatokat;

–

Az illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a szünetmentes tápegységhez és az akkumulátorokhoz;

UPS eszköz leírás
Ez a UPS-egység egy ONLINE-UPS a kettős konverziós elvnek megfelelően. A
szünetmentes tápegység az EN62040-4 szerinti kiváló működési teljesítménynek
köszönhetően az "1. osztályú (VFI-SS-111)" besorolásnak köszönhetően az egységen keresztül csatlakoztatott készülékek ideálisak lehetnek, függetlenül az elsődleges energiaforrás teljesítményétől ( Hálózati tápegység).
A hálózati feszültség, a hálózati feszültség alacsony feszültsége, a hálózati túlf eszültség, a rövid távú hálózatváltoztatások (tranziensek), a fokozatos tápfeszültség eltérések, a frekvenciaváltások stb. Nem kapcsolódnak a csatlakoztatott terhelésekhez normál és autonóm üzemmódban.
A szünetmentes tápegységet úgy tervezték, hogy az érzékeny eszközökhöz és
berendezésekhez hasonló tápellátást biztosítson, például számítógépek, szerverek, vészhelyzeti rendszerek, elektronikus pénztárgépek, operációs kritikus eszközök, telekommunikációs eszközök, folyamatirányítás, felügyeleti és vezérlőrendszerek stb.
Az MCI-sorozat másodlagos energiaforrásként belső akkumulátortárolót tartalmaz.
Az autonómia periódusainak esetleges kiterjesztése valószínűleg külső akkumulátortelep adaptációja vagy kapacitása meghosszabbítása révén lehetséges. Ha
igen nagyfokú autonómia periódusok (kapacitások) szükségesek, akkor az XL
modelleket kell használni, mivel ezek a modellek jelentősen magasabb töltési sebességet biztosítanak.

Bevezető
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3.1

Topológia és működési módok
Az alábbi ábrán láthatja (. Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-1), az UPS egység blokkdiagramja jól mutatja a kettős konverziós elvet. A
hálózati tápegység átalakul a DC közbenső áramkörbe, amely feltölti az energiatárolót (akkumulátor). Egy további átalakítás (INVERTER) segítségével a csatlakoztatott terhelések az UPS kimeneten hiba vagy megszakítás nélkül szállíthatók.

UPS
tápegység
bemenete

UPS
kimenet

Ábra. Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-1 Topológia, az
UPS berendezések funkcionális csoportjai.
Amint látható, a tápfeszültség áramellátása vagy megszakadása nem érte el az
UPS kimenetét és így a terhelést. Ezenkívül az UPS-rendszer összes működési
módja a fenti blokkdiagramból származhat és leírható:
Normál üzemmód (INVERTER-MÓD)
A szokásos működési módot a tipikus kettős konverzió jellemzi. A hálózati tápegység átalakul az egyenáramú közbenső áramkörbe, amely viszont az UPS kimenetet táplálja az inverter (DC / AC átalakító) segítségével. Ebben a módban a
BYPASS inaktív.

UPS
tápegység
bemenete

UPS
kimenet

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-2 Működési mód:
normál üzemmód

Biztonsági vagy autonóm üzemmód (AKKUMULÁTOR MÓD)
Ideiglenes hálózati meghibásodás esetén az inverter közvetlenül az akkumulátortelepből táplálkozik, így megszakítás nélkül szállítja az UPS-kimenetet. Az autonóm üzemmódot az akkumulátortelep kapacitása és töltési állapota korlátozza.

Bevezető
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UPS
tápegység
bemenete

UPS
kimenet

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-3 Működési mód:
autonóm üzemmód

Statikus bypass üzemmód (HIBA MÓD)
Általában az inverter belsejében található eszközhiba (hibamód) miatt az UPS automatikusan és megszakítás nélkül átkapcsolja az UPS kimenetet statikus
BYPASS üzemmódra. Ez biztosítja, hogy a terhelések tápellátása a hálózati tápfeszültségtől megmaradjon, azonban a szünetmentes tápegység támogatási funkciója nélkül. Miután a hiba megszűnt, a berendezés visszatér a normál üzemmódba. A csatlakoztatott készülékek is okozhatják az üzemzavart, pl. amikor az UPS
túlterhelt.

UPS
tápegység
bemenete

UPS
kimenet

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-4 Működési mód:
Statikus BYPASS.

Ne hagyja a szünetmentes tápegységet statikus by-pass üzemmódban vagy hiba
üzemmódban hosszabb ideig. Annak ellenére, hogy a készülékek továbbra is rendelkezésre állnak, a UPS nem nyújt támogatási funkciót.

A statikus BYPASS üzemmód manuálisan is beállítható, pl. ellenőrzés céljából.

Bevezető
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Energiatakarékos mód (ECO MÓD)
Az MCI sorozat egyik különlegessége az "energiatakarékos üzemmód", az úgynevezett ECO-MÓD. Ehhez az UPS eszközt szándékosan statikus BYPASS üzemmódban kell működtetni. Ebben a módban az inverter inaktív marad, de üzemkész
állapotban van, és ennek eredményeként a rendszer jelentősen kevesebb energiát
fogyaszt (LINE-INTERACTIVE). Csak hálózati hiba vagy hálózati hiba vagy megszakítás esetén az UPS automatikusan önálló üzemmódba kapcsol. Az ECOMÓD alkalmazása azonban csak akkor ajánlott, ha a terhelések "robusztus" eszközök, amelyek képesek tolerálni a kisebb átkapcsolást és a hálózati ingadozásokat BYPASS módban.

UPS
tápegység
bemenete

UPS
kimenet

Inverter készenlétben!

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-5 Működési mód:
ECO-MÓD (statikus BYPASS).

Ez az üzemmód (ECO-MÓD) nem ajánlott az érzékeny terhelésekhez, mivel bizonyos zavarok, például a tranziensek behatolhatnak a by-passba és befolyásolhatják a terheléseket. Ugyanez igaz arra az esetre, ha a szünetmentes tápegységet
nem a közüzemi hálózatból, hanem alternatívaként generátorból táplálják.

Átalakító üzemmód (CVF MÓD)
A szokásos működési módokon kívül az UPS konverter üzemmódba is bekapcsolható. Ebben az üzemmódban a szünetmentes tápegység funkcionálisan
egyenértékű a szokásos működési móddal, azonban az UPS kimenet nincs leképezve a hálózati bemenetre, hanem inkább az INVERTER működik (konvertálva)
a meghatározott kimeneti paramétereknek megfelelően, függetlenül a bemeneti
teljesítményegységektől . Ez azt jelenti, hogy olyan készüléket lehet támogatni és
működtetni, amely valójában nem lenne összeegyeztethető a rendelkezésre álló
hálózattal.

3.2

A készülék sorozata, formátuma és burkolatméretei
Az MCI sorozat számos teljesítményváltozatban készül, köztük egy XL modell
minden változathoz. Lásd az alábbi táblázatot:

Bevezető
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Leírás

Kapacitás
[VA]

Cikkszám:

Burkolat:

Megjegyzés:

700

ACX11CIS70000000

M

szabvány

MCI-1000

1000

ACX11CIS1K000000

M

szabvány

MCI-2000

2000

ACX11CIS1K000000

L

szabvány

MCI-3000

3000

ACX11CIS1K000000

L

szabvány

MCI-700 XL

700

ACX11CIS70000SXL

M

MCI-1000 XL

1000

ACX11CIS1K000SXL

M

MCI-2000 XL

2000

ACX11CIS1K000SXL

L

MCI-3000 XL

3000

ACX11CIS1K000SXL

L

MCI-700

magas
citás
magas
citás
magas
citás
magas
citás

töltési kapatöltési kapatöltési kapatöltési kapa-

Minden változat a szabvány szabadon álló tokban (TOWER) van elhelyezve. A teljesítmény kimeneti értékekkel párhuzamosan két burkolatméretet használnak (M
és L).
Mindegyik modellt általában egy külső akkumulátortelepről lehet működtetni, aminek következtében a teljes kapacitás megegyezik a belső és a külső akkumulátortelep kapacitásának összegével. Az akkumulátortelepek ugyanazon méretű (M és
L) burkolatokban vannak elhelyezve, az UPS modelltől függően.
XL variációk erősebb töltőegységekkel vannak felszerelve, hogy a külső akkumulátortelepeket nagy kapacitással töltsék be a rendszeres töltési időn belül, és ezáltal csökkentsék a visszanyerési időt.
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Bevezető

Az UPS és alkatrészei részletesen
Az eszköz működtetéséhez szükséges minden alkatrész a betűtípuson belül található, és a csatlakoztatáshoz vagy a telepítéshez szükséges összes elem a készülék hátulján található (lásd Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a
dokumentumban.-6):

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-6 Példa az MCI
1000 elülső és hátulnézetére

Az MCI-sorozat modelljeinek hátulnézete az egyes modellváltozatokban kissé eltér egymástól, az alábbiak szerint, és az egyes komponensek számozottak:
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MCI 700, 1000

MCI 2000

MCI 3000

1.1.1

MCI 3000 XL



(1) EPO port;



(7) Terhelési port (UPS kimenet)



(2) USB-port;



(7b) Terhelési port (16 Amper);



(3) RS232 port;



(8) Biztosíték(ok) terhelési port;



(4) Ventilátor egység (FAN);



(9) Külső akkumulátortelep portja;



(5) Biztosíték (hálózati csatlakozás);



(10) Bővítő modulok;



(6) Hálózati csatlakozás (UPS bemenet);

(INTELLIGENS BŐVÍTŐHELY)

Szellőztetés

A szünetmentes tápegység működése
során a működés jellege miatt valamilyen hőveszteség következik be, ezt a
hőt konvektívan kell irányítani. E
célból olyan szellőztető egységet (4)
biztosítanak, amely lehetővé teszi a
levegő áramlását az eszköz oldalán. A
beépített szellőzőnyílások a levegő
áramlását szükség szerint támogatják.
A házban lévő levegőbevezető területek elöl jobb oldal és az eszköz alján
található elülső részek.
A külső akkumulátortelepeket az UPS

Bevezető
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bal oldalán kell elhelyezni.

3.3.1

Port terület, az UPS hátsó oldala

Az ábrán látható az UPS bemenet (6, hálózati IEC
csatlakozó) és egy bemeneti megszakító (5). A
kapcsolat "AC INPUT" jelzéssel van ellátva, és
különbözhet az egyes modellek között. Az MCI
3000 XL modell állandó csatlakozással is rendelkezik. Ugyanez igaz a "BREAKER" bemeneti
megszakítóra, ami következésképpen különböző
értékeket mutat.

Az "AC OUTPUT" (7) UPS kimenet IEC
többcsatlakozóval van felszerelve. Az aktuális
teherbíró képességet ennek megfelelően kell
megjelölni.
Az MCI 3000 és az MCI 3000 XL modellek továbbá nagyfeszültségű kimenettel (7b) vannak felszerelve. Az ICE többcsatlakozó kimenetei ebben a
változatban biztosítékokkal vannak ellátva.

Az interfészterület a következő kommunikációs
vagy jelkimenetet biztosítja:
"USB" interfész;
"RS232" interfész;
"EPO", vészhelyzeti / kikapcsolási jel
(EMERGENCY POWER OFF); Lehetővé teszi a
terhelések eltávolítását a vész- / kikapcsoló
gombbal.
A szünetmentes tápegység (9)
akkumulátor-portja (9) az UPS
csatlakoztatását szolgálja egy
(megfelelő) külső akkumulátorteleppel. A névleges akkumulátortelep feszültségét közvetlenül a port
mellett kell feltüntetni és minden
körülmények között be kell tartani.

Bevezető

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

A kiegészítő bővítőmodulok (Intelligens
bővítőhely) bővítőhelye általánosan SNMPadapterrel vagy kontakt interfésszel van felszerelve.

3.3.2

A berendezés műszaki adatai
A szünetmentes tápegység specifikációs lemezén többek között az alábbi információkat találja:







a modell neve;
az ellátási adatokra vonatkozó információk;
cikkszám;
CE-jelölés;
a készülék sorozatszáma
(és vonalkódja);

Ellenőrizze a készülék specifikációs tábláját a jelen kézikönyvben található információkkal, hogy azok megfeleljenek. Ez kiküszöböli a kézikönyv és az UPS hibás
használatát.

3.3.3

Az UPS vezérlőpultja
A készülék minden vezérlő és kijelző elemét egy vezérlőpultra (PANEL) redukálják, amely egyértelműen bemutatja az összes állapot információt és eszközinformációt, illetve az UPS (berendezés) vezérlését.
Minden releváns adat megjeleníthető, letölthető vagy beállítható az UPS kezelőpaneljén keresztül. Az eszközadatok és paraméterek ábrázolása az LC-DISPLAY
segítségével történik. Ez magában foglalja az üzemi paramétereket, állapotadato-
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kat vagy hibakódokat. A teljes UPS üzemmódok összes állapotüzenetének teljes
táblázata az alábbiakban található 8 .
Az LCD DISPLAY kiegészítő háttérvilágítással rendelkezik, amely automatikusan
aktiválódik egy bizonyos időtartamra, amikor egy billentyű lenyomódik, vagy aktivitásváltozás következik be. Továbbá villogni kezd, amikor hiba történik.
A navigáció és az adatbevitel az alábbi billentyűzeten keresztül történik.

LCD kijelző

Kivála
sztás
ENTER/b
evitel

ON gomb
vagy
berregő
kikapcsolás
OFF agomb

Billentyűzet és vezérlőpult:
Választógomb (SELECT): a gomb lenyomásával a
kiválasztás (a villogó elem) átkerül a paraméterek
listájára.
Enter gomb (ENTER): a gomb megnyomásával
megerõsítheti a kijelölést, amelyet korábban kiválasztottak a választógombbal.
Ki gomb (OFF): a gomb megnyomásával a készülék
ki van kapcsolva (vagy készenléti állapotba kerül,
mindaddig, amíg aktív kapcsolatban áll az
ellátóhálózattal).
Be gomb (ON) vagy berregő "KI" (BUZZER OFF):
a gomb megnyomásával a készülék be van kapcsolva, vagy ha a hangjelzés aktív, a gomb megnyomásával kikapcsolhatja a készülék berregőjét.

Bevezető
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1.1.1

Akusztikus működtetési, figyelmeztető és riasztási jelek
A megjelenített információn kívül a beépített hangjelző (BUZZER) akusztikusan támogatja a működtetési,
figyelmeztető és riasztási jeleket, valamint a gombok
megnyomását.
Az akusztikus üzenetek kódjait lásd: 8 .

3.3.3.1

A vezérlőpanel kijelző információi
Az eszközre vonatkozó Állapot és egyéb információk a kezelőpanelről vagy az LC
kijelzőről olvashatók, és ott fontos paraméterek is beállíthatók. Különösen fontosak
a legfrissebb üzemeltetési információk és a megjelenített energiaáramlás. Figyelmeztetés és riasztás KÓDOK hiba esetén jelennek meg.
A szoftver folyamatos fejlesztése miatt már rendelkezésre állhatnak további információk, amelyek még nem kerültek ide részletesen.

The DISPLAY fields contain in particular the following information:
Bemeneti adatok:
Megjelenik az aktuális bemeneti feszültség (VAC)
és a bemeneti frekvencia (Hz-ben).
A H (HIGH, magas) és az L (LOW, alacsony) betűk
akkor jelennek meg, ha a bemeneti feszültség a
specifikációkon kívül esik. Ebben az esetben az UPS
autonóm üzemmódba kapcsol.

Kimeneti adatok:
Megjelenik a legújabb kimeneti feszültség (VAC) és
a kimeneti frekvencia (Hz-ben).

Bevezető
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Terhelési adatok (UPS kimenet)
A kimeneti terhelés százalékban jelenik meg a
maximális lehetséges teljesítményhez viszonyítva.Megjelenik a W (watt) vagy VA egység, amely
ebben a pillanatban túlsúlyban van. VA nagyobb
üresjáratú felhasználókkal, W nagyobb aktív teljesítmény mellett.
Túlterhelés esetén az OVERLOAD felirat jelenik
meg. A felirator akusztikus jelzés követi.
Ennek eszkalációja rövidzárlat, amelyet a SHORT
jelez.
Akkumulátortelep adatok:
Az akkumulátortelep feszültség állandóan VDC-ben
jelenik meg. Közvetlenül ez alatt, az akkumulátortelep az ehhez tartozó töltési státusza %-ban kerül
meghatározásra. Az akkumulátor túltöltése esetén
az OVER CHARGE felirat jelenik meg, és a további
előrehaladás megakadályozása érdekében az UPS
autonóm üzemmódba kapcsol.
Ha az akkumulátortelep majdnem teljesen lemerült,
a "LOW" információ megjelenik, jelezve, hogy az
önálló üzemmód rövid időre befejeződik.



,

,

Ha a kurzor ebben a mezőben van beállítva beállítási módban, akkor az akkumulátortelep kijelző a
működési mód beállítására vált. Ez lehetővé teszi a
következő üzemmódokat: normál üzemmód:
,
eco mód:
, vagy
konverter mód:
beállítását
Eszközadatok:
Általában ez a mező az UPS aktuális működésével
kapcsolatos információkat, valamint kivételes esetekben a figyelmeztető és riasztási állapotokat
(KÓDOK) tartalmazza.

Kiválasztási adatok:

Itt a kimeneti paraméter (feszültség, frekvencia) beállítható a beállítási módban,
és ezen kívül a BYPASS üzemmód aktiválható. A paraméterek előtti pontok
tipikus választást mutatnak.
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4.

Tárolás és kicsomagolás

4.1

UPS tárolása

Bevezető

Ha a szünetmentes tápegységet vagy az akkumulátortelepet a szállítás után kell
tárolni, az alábbi szempontokat kell feltétlenül betartani:

4.2



Mindig hagyja el az UPS-t és tartozékait az eredeti csomagolásban;



Az ajánlott tárolási hőmérsékletnek 10-25 ° C között kell lennie. A maximális hőmérsékleti értékek soha nem emelkedhetnek fel vagy esnek
egy bizonyos határérték alatt (lásd még Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.);



A szállított árukat szintén védeni kell a nedvességtől. Ezért a készüléket száraz helyen kell tárolni;



Ha a tárolási időtartam meghaladja a négy hónapot, az akkumulátortelepet (belső és külső) az UPS segítségével 24 órán keresztül a tápegységhez kell csatlakoztatni, hogy elkerülje az akkumulátorok teljes kiürítését, ami visszafordíthatatlan és amelynek következménye az akkumulátorok károsodása. Ebben a folyamatban az UPS-t csatlakoztatni
kell a hálózati tápegységhez;

Az UPS áthelyezése a telepítési helyre
Mivel a szállítási pont általában nem a telepítési pont, az UPS-t át kell szállítani a
telepítési helyre. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a UPS szállításához:

–

Szállítsa az eredeti csomagolásban a lehető legközelebb a telepítési
helyhez;

–

Ezenkívül fordítson figyelmet a készülék súlypontjára a szállítás során.
Mivel erre a készülékre nincs előírt szállítási pozíció, tartsa meg a készülék szintjét szállítás közben. Ezzel elkerülhető a készülék billenése;

–

Minden olyan eszköz, amelynek magasan van a súlypontja mindig felborulási kockázatot hordoz;
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Az UPS kicsomagolása és elhelyezése
A telepítés helyén a csomagolás eltávolításakor a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a berendezés vagy a
csomagolóanyag károsodása.

Ellenőrizze a szállítási terjedelmet (lásd 14 ).
Ellenőrizze az összes csomagolóanyagot, hogy ne veszítse el az elemeket.
Ellenőrizze a szünetmentes tápegység megjelenését vizuális károsodásokért amelyek a szállítás során keletkeztek miután kicsomagolta. Ne kapcsolja be a készüléket, hanem haladéktalanul értesítse a fuvarozót és a kereskedőt, ha bármilyen
sérülést talál vagy hiányzik valamilyen alkatrész.

A szállítási anyagok újrahasznosíthatóak. Kicsomagolás tegye félre őket későbbi
felhasználás céljából vagy helyezze el megfelelően.

5.

UPS telepítése és csatlakoztatása
A környezeti és működési feltételekre vonatkozó műszaki előírásokban felsorolt
küszöbértékeket teljesíteni kell, hogy biztosítsák a szünetmentes tápegység megfelelő működését.

A rendszert csak szakképzett villanyszerelők telepíthetik és csatlakoztathatják a
vonatkozó biztonsági előírásoknak, az alkalmazandó szabványoknak és a nemzeti
előírásoknak megfelelően!

A szünetmentes tápegységet jól szellőztetett környezetben kell elhelyezni, távol
folyadékoktól, gyúlékony gázoktól és korrozív anyagoktól.

Általánosságban az alábbi szabályok vonatkoznak a telepítési helyre vagy a szünetmentes tápegység beszerelésére a vezérlőszekrénybe stb.
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–
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Bevezető

Mindig győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a szünetmentes
tápegység mögött, hogy megkönnyítse a szükséges telepítési feladatokat. Győződjön meg arról, hogy az alap / csúszósínek elég erősek ahhoz, hogy az UPS súlyát viseljék;
Biztosítsa az előre meghatározott beállítási pozíciók betartását (függőleges). A készüléket vízszintesen lehet elhelyezni mindaddig, amíg a
szellőzőnyílások nyitva maradnak és nem blokkolódnak (. Hiba! Nincs
ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-7);
Győződjön meg róla, hogy a telepítési hely elég szellőztetett, hogy elegendő levegőáram van a rendszer hűtéséhez. Mivel a szünetmentes
tápegység hosszában szellőztetett, a készülék hátulján lévő szellőzést
ne legyen blokkolva (légtelenítés);
Ügyeljen a rendszer elrendezésére. A szünetmentes tápegység felmelegedése miatt ajánlatos egy kis távolságot fenntartani a szünetmentes
tápegység és az akkumulátortelep között. Ezenkívül az akkumulátortelep is telepíthető az UPS alatt. Ha az eszközt felettes rendszerekben
(például gépek, berendezések) telepíti, akkor biztosítani kell, hogy a
szünetmentes tápegység és az akkumulátortelep a meghatározott hőmérsékleti tartományon belül működjön. A beépítési helyiségben keletkező hő felhalmozódása esetén megfelelő szellőztetéssel azt el kell eltávolítani.
A készüléket csak tiszta, száraz, pormentes környezetben szabad felszerelni;
Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket és páratartalmat. A maximális
életciklus érhető el, különösen az akkumulátortelep esetében, ha a
környezet hőmérséklete 15-25 ° C;

Ábra. Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-7 Lehetséges szerelési és beépítési helyzet az MCI sorozat számára.
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Ábra. Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-8 Kombinált berendezés elhelyezése (akkumulátor és UPS, itt MCI 3000)

Általában mindig győződjön meg róla, hogy a Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-ban felsorolt küszöbértékeket betartják.
Ha lehetséges, helyezze el a berendezést (UPS és akkumulátor bank) a fent leírtak szerint (. Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-8). A két
eszköz között 30 - 50 mm távolságot (1-2 hüvelyk) tartson fenn.

5.1

Külső BYPASS
Egy külső "kézi by-pass" egy by-pass áramkör, amely független az UPS-től, és hidat képez a tápegység és a terhelés között. Ugyanakkor a szünetmentes tápegység feszültségmentesen van beállítva a bemeneten és a kimeneten, ami azt jelenti, hogy a rendszer leválik a berendezésről.
Ezért az UPS rendszert külső by-pass-el kell ellátni, mivel ez lehetővé teszi a teljes rendszer cseréjét a terhelés feszültségének megszakítása nélkül, amennyiben
ez szükségessé válik.
A csatlakozás részleteit lásd a vonatkozó használati útmutatóban (külső by-pass).
További információkat talál a kézikönyvben a 15 vagy kérjük, lépjen kapcsolatba az EFFEKTA Regeltechnik GmbH értékesítési és ügyfélszolgálatával.

5.2

Összekapcsolás
A berendezés csatlakoztatását megelőzően a következő környezeti feltételeket
kell biztosítani:

Mindig győződjön meg róla, hogy az UPS-berendezés megfelel az EN 62040
szabvány szerinti megfelelő ellátóhálózathoz csatlakoztatva. Általában a TNS
rendszert tartják megfelelőnek.
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A semleges vezeték és a védőföldelő vezeték nem szakadhat meg az egész telepítés során (egészen a terhekig).
A tápoldali áramköri megszakítónak szakító- és karbantartó személyzetként is
rendelkezésre kell állnia.
Általánosságban azt ajánljuk, hogy ne használjon FI kapcsolót a kínálati oldalon
az UPS berendezéssel kapcsolatban. Éppen ellenkezőleg, a FI-nak mindig az
UPS kimenetén kell lennie, vagy még jobb, azt közvetlenül a terhelés előtt kell felszerelni.

5.2.1

Megjegyzések az akkumulátortelep és a csatlakozó kábel tekintetében
Ez az UPS berendezés külön tárolható (külső) akkumulátorral működtethető energiatakarékosan. Kérjük, olvassa el a teljes akkumulátor kezelési útmutatót, mielőtt
a szünetmentes tápegységet egy külső akkumulátortelephez csatlakoztatja, és
vegye figyelembe az abban foglalt utasításokat, figyelmeztetéseket és csatlakoztatási információkat.

Mindig győződjön meg róla, hogy a szünetmentes tápegység és az akkumulátor
bankja kompatibilis. Az alkalmas termékeket az EFFEKTA Regeltechnik GmbH
teszteli, és 14 szerepel. Ugyanez vonatkozik az akku gyűjtőcsatlakozó kábelekre is, amelyeket ugyanilyen módon teszteltek és felsoroltak a 14 -ben.

5.2.2

Végellenőrzések és biztonsági intézkedések

Kérjük, kövesse az összes csatlakoztatandó alkatrészre vonatkozó biztonsági előírásokat (2.7 ), beleértve a hálózati tápellátást is, mielőtt elkezdené a csatlakozási eljárást. Ellenőrizze az összes csatlakozást, és győződjön meg róla, hogy
más feladatok elindítása előtt ki van kapcsolva.
A külső akkumulátortelephez történő csatlakoztatáshoz élőberendezéseken kell
dolgozni. Kérjük, tartsa be az ehhez kapcsolódó biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenőrizze újra, és győződjön meg róla, hogy a szünetmentes tápegység / akkumulátor bank és a környezet közötti hőmérsékletkiegyenlítés befejeződött, hogy
megakadályozzák a kondenzációs hatásokat ( 2.6 ).
Továbbá ügyeljen arra, hogy a szerelés és a kábelezés megfeleljen a helyi előír ásoknak.
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UPS csatlakoztatása
Az MCI sorozat ICE 60320 szabvány szerinti ICE dugóval van felszerelve. Ez azt
jelenti, hogy a hálózati tápegységet a mellékelt tápkábellel csatlakoztathatja egy
rendszeres fali aljzathoz (hálózati tápegységhez). Csak az MCI 3000 XS típus
igényel állandó csatlakozást az áramellátáshoz.

Ha az UPS-t a tápfeszültséggel csatlakoztatta, állítsa STANDBY módba, a kijelző
azt mutatja, hogy töltési üzemmódban van.

Mindig győződjön meg róla, hogy a fali aljzat megfelelően van biztosítva, és hogy
védőföldelést biztosít.

Ezenkívül a terhelés / s általában a megfelelő tápkábellel csatlakoztatható a szünetmentes tápegységhez.

Győződjön meg róla, hogy a védőföldelés és a terhelések megfelelő védelme
megtörtént.

Bevezető
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Ha az UPS állandó, rögzített kapcsolaton keresztül csatlakozik (pl. MCI 3000 XS),
kérjük, olvassa el az alábbi kapcsolási rajzot és az alább felsorolt kapcsolati értékeket.

Ábra. Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-9 Csatlakoztatási
diagram a szünetmentes tápegység csatlakoztatásához a hálózati tápellátáshoz
és a terhelésekhez.
Készülék:
MCI 700, 1000
(XL)
MCI 2000 (XL)
MCI 3000 (XL)

Vezeték keresztmetszete(1):
1.5 mm²

Megszakítók
(S):
10 A ( > 7 A)

Kimeneti
csatlakozás:
3x IEC C13

2.5 mm²
2.5 mm²

20 A ( > 14 A)
32 A ( > 19 A)

6x IEC C13
4x IEC C13
1x IEC C19

A védőföldelést vezeték nélkül kell csatlakoztatni, és a hurokellenállást az utolsó
terhelésig kell fenntartani.
Egy másik lehetőség a terhelések egyenkénti védelme a túláram és a hibaáram ellen, és közvetlen földelésük.
Mindig ügyeljen a helyes polaritásra (L, N) a UPS bemenete és kimenete között.
Ha az UPS-rendszert vészleállító áramkörbe építik be, úgy kell felszerelni, hogy a
szünetmentes tápegység kimenete ne legyen áramtalan, ha a vészleállító aktiválódik. A készülékek továbbra is áramot kapnak az UPS autonómia üzemmódjának
időtartamára.
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Bevezető

Az UPS nagyfeszültségű és magas áramerősségű alkatrészeket tartalmaz. A nem
megfelelő kezelés elektromos baleseteket eredményezhet, amelyek halálhoz vagy
anyagi károkhoz vezethetnek.

5.3.1

Külső akkumulátortelep csatlakoztatása
Mindig csatlakoztassa az akkumulátortelepet az erre a célra szolgáló csatlakozókábellel (lásd a tartozékokat). Kérjük, vegye figyelembe az alábbi ábrát (. Hiba!
Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-10) és a következő csatlakozási
utasításokat:

Ábra. Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-10 A szünetmentes
tápegység csatlakoztatása a külső akkumulátortelephez.

Ha megnyitja a zárófedelet, az összes további lépés egy élő rendszeren történik.
Ehhez minden biztonsági intézkedést be kell tartani. Kérjük, győződjön meg arról,
hogy előzetesen mindkét eszköz ellátási adatai megegyeznek.

Miután gondoskodott arról, hogy a szünetmentes tápegység és a külső akkumulátorkapacitások adatszolgáltatása megtörténjen, mindkét eszközön töltse fel az akkumulátortelepet a következő sorrendben:



Nyissa ki a csatlakozókábelen található végkapcsokat;



Nyissa ki az UPS végkapuját és dugja be a csatlakozókábelt. Rögzítse a
kábelt a rögzítőcsavarokkal;



Nyissa ki az akkumulátortelep zárókupakját, és dugja be a csatlakozókábelt. A rögzítőcsavarokkal rögzítse a kábelt.
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Ha a fenti utasításoknak megfelelően csatlakoztatta a szünetmentes tápegységet
az akkumulátortelephez, a szünetmentes tápegység nem reagálhat. A kezelőpanelen semmilyen információ sem jelenhet meg, sem a szünetmentes tápegység
aktív.

5.3.2

Az USB és soros kommunikációs interfészek csatlakoztatása
Két szabványos interfész áll rendelkezésre ahhoz, hogy közvetlen kommunikációt
hozzanak létre az UPS-el. Mindazonáltal nem használhatja egyszerre mindkettőt:
USB interfész:
Csatlakoztassa az USB interfészt USB kábellel (A típus B
típus) a számítógépre vagy egy megfelelő felettes rendszerre. A felület az USB 1.1 protokoll szerint működik.
Soros RS232 interfész:
Csatlakoztassa a soros interfészt egy soros kábellel (1: 1) a
számítógéphez vagy egy megfelelő felettes rendszerhez. A
felület a Megatec protokoll szerint működik. A konfiguráció (a
szünetmentes tápegység oldalán) a következőképpen jelenik
meg:

5.3.3

Pin Sub-D:

Leírás:

Funkció:

2

TxD

Küldés (kimenet)

3

RxD

Fogadás (bemenet)

5

PE

PE

EPO csatlakozó (EMERGENCY POWER OFF), terhelések leengedése
Az EPO külső vész- / kikapcsolási funkcióként használható.
EPO, vészhelyzeti / kikapcsolt állapotban:
Ehhez használja a mellékelt kétpólusú csatlakozót, és csatlakoztassa hozzá egy nyitó érintkezőt (például vészhelyzeti /
kikapcsoló gombot). A gomb aktiválásakor az UPS aljzat ki
van kapcsolva (leesett).
Ha nincs vészhelyzeti / kikapcsoló gomb vagy valami hasonló, akkor a kapcsolatot közvetlenül a csatlakozóhoz kell
csatlakoztatni.
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Bevezető

Zárja le a csatlakozót a reteszelő csavarokkal, és győződjön meg róla, hogy soha
nem lesz laza.

6.

Üzemeltetés
Az eszköz készülékkel kapcsolatos kiterjedt védelmi funkciói miatt a készülék szinte automatikusan működik.
Az eszköz / berendezés működési vezérlése tehát csak néhány lépésre korlátozódik, ami a hatósági korlátozás mellett van. Ennek következtében a kezelés az UPS
eszköz "általános működésére" és "karbantartására és szervizelésére" van osztva.

Általánosságban elmondható, hogy az üzemeltető személyzetnek előre tájékoztatnia kell az érintett munkavállalókat (kulcsszó: fogyasztói hálózat) az UPS-szel
kapcsolatos összes tervezett feladatra vonatkozóan.
A jelek már a 8 fejezetben jelennek meg, így hiba esetén azonnal értelmezheti a
működési kijelzőt.

6.1

Az UPS felszerelésének működése és működési viselkedése
Általánosságban a rendszer bekapcsolását, indítását és leállítását a kezelő személyzet végzi.

Az UPS-berendezés kezelőjének mindig be kell tartania a jelen kezelési útmutató
utasításait. Az üzemeltető csak a következő lépéseket hajthatja végre, és mindig
különös gonddal kell eljárnia azok elvégzésekor:

–

A szünetmentes tápegység be- és kikapcsolása;

–

A kijelző üzenetek olvasása és az akusztikus jelek értelmezése;

–

Váltás normál üzemmódról autonóm üzemmódra és fordítva.
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A szünetmentes tápegység / berendezés üzemeltetése azzal a feltétellel támas zkodik, hogy a jelen kézikönyv összes korábbi fejezetét sikeresen végrehajtották és
ellenőrizték.

6.1.1

A szünetmentes tápegység átkapcsolása és a berendezés indítása
A STANDBY üzemmódba kapcsolás és az UPS berendezés indítása a következő
eljárással történik. Mindig kövesse az itt leírt sorrend lépéseit:



Kapcsolja be a hálózati tápegység megszakítóját,
vagy csatlakoztassa az UPS-t a hálózati kábellel.
Az UPS automatikusan STANDBY
üzemmódba kapcsol (0-as mód). Az
itt látható kijelző üzenet jelenik meg.
Továbbá nyilvánvaló, hogy a töltési
mód már aktív. A terhelések még
nincsenek csatlakoztatva.



Most nyomja meg az ON gombot. Mindig tartsa lenyomva a gombot, amíg a választást hangjelzéssel
(hangjelzés) nem erősíti meg.
A kijelző normál üzemmódra vált (2.
mód). A töltési mód továbbra is aktív.
A szünetmentes tápegység kimenete
már csatlakoztatva van, vagy a
terhek teljes mértékben rendelkezésre állnak és támogatottak.

Ezzel befejeződik a berendezés bekapcsolásának eljárása, a szünetmentes tápegység vagy a berendezés ebben az állapotban marad, a terheléseket még mindig csatlakoztatni kell.

A belsõ szinkronizációs folyamatok miatt az indítási folyamat vagy egy másik mű-
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ködési üzemmódba kapcsolás néhány másodpercig tarthat.

6.1.2

UPS kikapcsolása
Az alábbi eljárás felsorolja a szükséges lépéseket az UPS kikapcsolásához. Mindig kövesse az itt leírt sorrend lépéseit:



A berendezés kezdeti állapota normál üzemmód!



Először egymás után kapcsolja le az összes terhelést
annak biztosítására, hogy az ellenőrzött módon leálljon;



Állítsa le a szünetmentes tápegység működését a Ki
gombbal. Az UPS visszatér STANDBY üzemmódba,
az UPS kimenet ki van kapcsolva.



Kapcsolja ki a hálózati tápegység megszakítóját, vagy
húzza ki a tápkábelt a tápkábel kihúzásával.

Ezzel befejeződik a kikapcsolási folyamat, az UPS berendezés ebben az állapotban maradhat..

6.1.3

Autonóm üzemmódba kapcsolás
A tápegység megszakadása az UPS-t autonóm üzemmódba kényszeríti. Kövesse
az alábbi utasításokat:


A berendezés kezdeti állapota a normál üzemmód!



Kapcsolja ki a megszakítót (hálózati tápfeszültség),
vagy húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Az UPS-t
közvetlenül és így a terhelés megszakadása nélkül
kapcsolja be autonóm üzemmódba;
A kijelző önműködő üzemmódba vált
(3. mód). Az UPS kimenete továbbra
is csatlakoztatva van, a terhelések
teljes mértékben rendelkezésre
állnak és támogatottak. Az akkumulátortelep most lemerül. Automatikus
üzemmódban a hangjelzés hallatszik,
hangjelzést ad (intervallum: hangjelzés / 45 másodperc).
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Amikor a megszakító újra bekapcsol. Vagy amikor a hálózati tápkábel újra bekapcsolódik a hálózati tápfeszültséggel, az UPS visszatér normál üzemmódba.

Gyakran előfordul, hogy az autonóm üzemmódra kényszerített kapcsolót célszerű
megtenni az autonóm időszak (tartalékidő) vagy az UPS berendezés időtartamának megírásához.

6.1.4

Automatikus váltás önálló üzemmódra (COLD START)
Még akkor is, ha nincs kapcsolat a hálózati tápegységgel, a szünetmentes tápegység közvetlenül autonóm üzemmódba kapcsolható. Kövesse az alábbi utasításokat a folyamathoz:




Kezdeti állapot, a berendezés teljesen ki van kapcsolva, nincs kapcsolat a hálózati tápegységgel!
Most nyomja meg az ON gombot. Addig tartsa lenyomva a gombot, amíg a választást hangjelzéssel
(sípolás) nem erősíti meg.

Az UPS bekapcsol és STANDBY
üzemmódban marad (0-as mód). A
szünetmentes tápegység csak néhány másodpercig marad ebben a
működési állapotban, mivel nincs
kapcsolat a hálózati tápellátással.
Ha az ON gomb nem kerül azonnal
visszaigazolásra, a készülék önmagától is kikapcsol.



Most nyomja meg újra az ON gombot. Addig tartsa lenyomva a gombot, amíg a kiválasztást hangjelzés (sípolás) nem erősíti meg.
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A kijelző önműködő üzemmódba vált
(3. mód). A szünetmentes tápegység
kimenete csatlakoztatva van, a terhelések teljes mértékben rendelkezésre
állnak és támogatottak. Az akkumulátortelep most lemerül.
Automatikus üzemmódban a hangjelzés hallatszik, sípol (intervallum:
hangjelzés / 45 másodperc).

A HIDEG INDÍTÁST (COLD START), amelyet gyakran BLACK START-nak is neveznek, gyakran bizonyos terhelésekkel és csatlakoztatott készülékekkel tesztek
elvégzésére használják. Ehhez mindig ellenőrizze a vezérlőegység terhelési kijelzőjét (LOAD).

Ne hagyja az eszközt / berendezést ebben az állapotban. Kapcsolja ki újra a készüléket, vagy győződjön meg róla, hogy a hálózati tápegység csatlakoztatva van,
és a készülék normál üzemmódra vált.

6.1.5

A készülék elnémítása autonóm üzemmódban (MUTE MODE)
Az autonóm időszak alatt kikapcsolható az UPS hangjelzése (berregő).




Kezdeti állapot, a berendezés autonóm üzemmódban
van, a berregő aktív!
Most nyomja meg az ON gombot. Mindig tartsa lenyomva a gombot, amíg a választást hangjelzéssel
(hangjelzés) nem erősíti meg.

A berregő most ki van kapcsolva. Nincs hangjelzés, amíg az UPS nem vált más
üzemmódba. Például: ha az akkumulátortároló állapota "alacsony" (LOW) érhető
el az akkumulátortelep kibocsátásának következtében, vagy ha figyelmeztető vagy
riasztási jelet generál.

6.1.6

Vizsgálati mód, az UPS ellenőrzése
A normál üzemi fázis alatt az UPS bármikor teszt üzemmódban futtatható. Ez az
autonóm mód rövid tesztelésével jár.
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A berendezés kezdeti állapota a normál üzemmód!
Most nyomja meg az ON gombot. Mindig tartsa lenyomva a gombot, amíg a választást hangjelzéssel
(hangjelzés) nem erősíti meg.

Az UPS azonnal önálló üzemmódba kapcsol, kb. 10 másodpercig, majd visszatér
normál üzemmódba.

6.1.7

UPS figyelmeztető jelzései
Ha az UPS eléri a túlterhelés állapotát, pl. a terhelési viselkedés miatt figyelmeztető jelzést ad ki egy állapotkijelző és egy akusztikus jel formájában.
Az UPS a FIGYELMEZTETŐ KÓD
(itt: 29) megjelenítésével jelentette be
a problémát.
A jel mindig akusztikusan is támogatott.

Lásd még az UPS összes üzemmódjának figyelmeztető táblázatait a 8 .

6.1.8

UPS hiba üzemmód
Ha az UPS belső hiba miatt hibaállapotba kapcsol, akkor kikapcsolja a kimenetet.
A terhelések már nem támogatottak, a kijelzőn megjelenik az alábbi információ
(példa):
Az UPS hibát jelez a HIBA-KÓD (itt
28) megjelenítésével.
A jel mindig akusztikusan is támogatott.

Biztonsági okokból a szünetmentes tápegység önmagában nem térhet vissza
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hibaüzemmódból egy másik üzemmódba. Ennek eléréséhez a készüléket manuálisan ki kell kapcsolni és újraindítani. Ezt a lépést azonban csak akkor lehet megtenni, ha a hiba forrását először azonosította és megszüntette.

Az összesített hibakódok teljes listáját megtalálja
8 .

6.2

UPS beállítások
Általánosságban elmondható, hogy a szünetmentes tápegységre vonatkozó öszszes beállítás az UPS vezérlőpanelén keresztül van beállítva. Ezek közül elsősorban a következők fontosak:


Az UPS kezdeti konfigurációjára vonatkozó beállítások;



A BYPASS üzemmód be- és kikapcsolása;



Az UPS üzemmódjának kiválasztása (

,

,

);

Azonban a szünetmentes tápegységet STANDBY módba kell kapcsolni, mielőtt
bármilyen beállítást megadnának ( Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a
dokumentumban.-11):



Most megnyomhatja a Kiválasztó gombot. Addig tartsa
lenyomva a gombot, amíg a kiválasztást hangjelzés
(sípolás) nem erősíti meg.

The UPS immediately switches to the settings area and the current setting or
operating parameter are displayed as blinking. The parameter to be set is selected by repeatedly pressing the selection key [(2), (3), (4), (5)], and then the ENTER key (6) to confirm the desired selection. At the same time, by hitting the Enter
button, you automatically exit the settings area automatically.

Settings Area
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Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-11 Diagram a paraméterek konfigurálásához.
További paraméterek módosítása a választógomb ismételt lenyomásával lehets éges. Ha minden paraméter be van állítva, a szünetmentes tápegység a STANDBY
üzemmódból normál üzemmódba kapcsolható.
Az alábbi ábra a CURSOR elérési útját is mutatja, ha a kijelölési kulcsot az UPS
egyes paramétereihez nyomja.

Az alábbiakban több beállítás szerepel példaként:
230 kimeneti feszültség beállítása:



A berendezés kiindulási állapota STANDBY mód!



A választógomb eléréséhez nyomja meg a választógombot;



Nyomja meg ismételten a kiválasztó gombot többször, amíg el nem éri a
"230 VAC" paramétert, a paraméter villogni fog;



Nyomja meg az Enter gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Ön automatikusan kilép a beállítási területről;



Indítsa el újra az UPS-et támogató üzemmódban, itt normál üzemmódban;

Az "ECO-MODE" üzemmód beállítása:



A berendezés kiindulási állapota STANDBY mód!
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A választómód eléréséhez nyomja meg a választógombot;



Nyomja meg ismételten a kiválasztó gombot többször, amíg el nem éri a
„
“ paramétert, amely villogni fog;



Nyomja meg az Enter gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Ön automatikusan kilép a beállítási területről;



Indítsa újra az UPS-et, hogy támogató üzemmódban működjön (itt:
ECO-MODE, LINE INTERACTIVE);

A szünetmentes tápegység indítása után csak nagyon lassan (kb. 20 s) vált ECO
módba, mivel több teszt futtatható belülről. Kérjük türelmét.
A "BYPASS" üzemmód beállítása:



A berendezés kiindulási állapota a STANDBY mód!



A választómód eléréséhez nyomja meg a választógombot;



Nyomja meg többször a választógombot, amíg el nem éri az "BYPASS
ENABLE" paramétert, a paraméter villogni fog;



Nyomja meg az Enter gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Ön automatikusan elhagyja a beállítási területet, és az UPS azonnal átkapcsol
BYPASS módba.

Ne hagyja a szünetmentes tápegységet by-pass módban hosszabb ideig. Ebben
az üzemmódban az UPS támogatási funkciója nem aktív.

A "BYPASS" üzemmód kikapcsolása:



A berendezés kiindulási állapota a "BYPASS" üzemmód!



A választómód eléréséhez nyomja meg a választógombot;



Nyomja meg többször a választógombot, amíg el nem éri a "BYPASS
DISABLE" paramétert, a paraméter villogni fog;



Nyomja meg az Enter gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Ön automatikusan elhagyja a beállítási területet, és az UPS azonnal
STANDBY üzemmódba kapcsol.



Kapcsolja be vagy kapcsolja be a szünetmentes tápegységet, hogy a
berendezés újra normál üzemmódban működjön, és ezáltal biztosítsa a
teljes biztonsági mentési funkciót;
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7.

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés

Az üzembe helyezés azzal a feltétellel történik, hogy a kézikönyv összes korábbi fejezetét sikeresen végrehajtották és ellenőrizték.
Ezenkívül ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatott terhelés ki van-e kapcsolva. Az
UPS berendezés üzembe helyezését csak akkreditált szerviz végzi.
Kérjük, folytassa az üzembe helyezési feladatokat az alábbi sorrendben:



Kezdeti helyzet: Ha külső akkumulátortelepet használ, akkor már csatlakoztatva van az eszközhöz.



Kapcsolja be a megszakítót vagy a hálózati tápegységet;

Az UPS STANDBY üzemmódba kapcsol, és megkezdi a töltést.

Lehetőség van arra, hogy a készüléket töltés üzemmódban több órán keresztül működtesse, hogy teljesen feltöltött akkumulátortelepet érjen el, mielőtt az UPS üzembe
helyezése teljes körű támogatási funkciót venné igénybe.



Most indítsa el a berendezést az ON gombbal. A szünetmentes tápegység
normál üzemmódra vált (hálózati működés) és az UPS kimenete aktív;




Ellenőrizze az összes állapotinformációt és paramétert a kijelzőn;



Röviden teszteljük az autonóm üzemmód működését, miközben ismét ellenőrizzük a teljesítmény kimeneti értékeket és az állapotinformációkat;



A szünetmentes tápegységet normál üzemmódban hagyhatja (hálózati
üzemeltetés), a rakományokat a UPS teljesen védi.



A szünetmentes tápegység kikapcsolása ugyanazt a folyamatot igényli
fordított sorrendben.

Most kapcsolja be az egyes terheléseket egymás után, ellenőrizve a kijelzett teljesítmény kimeneti értékeket;

Abban az esetben, ha hiba lép fel az üzembe helyezési eljárás során, ezeket a hibákat először elemezni kell és el kell távolítani, mielőtt folytatná az üzembe helyezést.

Hibaüzenetek
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Jelzések, hibakódok és hibaelhárítási intézkedések
Az UPS állapotüzenetei
Az alábbi lista a szünetmentes tápegység egyes üzemmódjainak állapotüzenetét
mutatja a táblázatban:
Működési állapot:

Jelentési szám
(MODE):

További
szimbólumok:

STANDBY üzemmód

0

BYPASS üzemmód

1

Normál üzemmód

2

Autonóm üzemmód

3

x

Teszt mód

4

x

ECO mód

5

Konverter mód

6

x

Az UPS figyelmeztető jelzései
Az alábbi lista a táblázatban az UPS egyes üzemmódjai figyelmeztető üzeneteit jeleníti meg:
Működési állapot:

Jelentés száma
(WARNING):

További
szimbólumok:

Polaritás, tápellátás
(L és N)

09

x

Légtelenítő hiba

10

x

11

x

12

x

13

x

21

x

24

x

Környezeti hőmérséklet magas

25

x

Hálózati feszültség magas

26

x

Akkumulátortelep nincs csatlakozva

27

x

Túlterhelés a kimeneten

29

x

Akkumulátortelep feszültség
magas
Akkumulátortelep feszültség
alacsony
Töltési hiba
DC átalakító hőmérséklet
magas
INVERTER hőmérséklet magas

Hibaüzenetek
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EPO aktiválva!

30

EPO

x

Az UPS hibaüzenetei
Az alábbi lista a táblázatban az UPS egyes üzemmódjaihoz tartozó hibaüzeneteket
mutatja:
Jelentés száma
(FAULT):

Hibaállapot:

További szimbólumok:

Belső bus hiba

05

x

INVERTER hiba

06

x

Túlterhelés a kimeneten

07

x

Túlmelegedési hiba

08

x

INVERTER rövidzárlat

14

x

Belső bus rövidzárlat

28

x

Hiba oka és hibaelhárítás
Ha az UPS berendezés nem működik megfelelően, először ellenőrizze az állapotot,
a figyelmeztetéseket és a hibaüzeneteket az LC kijelzőn.
Továbbá próbálja meg szűkíteni a problémát az alábbi táblázatban:
Probléma:

Lehetséges ok:

Hibaelhárítási intézkedések:

Nincs kijelzés, az
UPS nem kapcsol be:

A hálózati tápegységhez
való csatlakozás nem
teljesen működik, vagy
nincs megfelelően csatlakoztatva.

Ellenőrizze az elektromos hálózatot /
kábelt vagy a tápellátást.

A kijelzőn a
MODE 00 látható
a meglévő
hálózati táplálás
ellenére:

A szünetmentes tápegység nincs bekapcsolva.

Nyomja meg az ON gombot.

A kijelző a
MODE 03-at a
meglévő hálózati
csatlakozás
ellenére mutatja:

A hálózati tápfeszültség le
van kapcsolva (feszültség,
frekvencia) vagy a küszöbértékeken kívül van.

Ellenőrizze a tápegységet.

Az autonóm
időtartam rövidebb, mint a
jelzett.

Vagy az akkumulátortelep
nincs teljesen feltöltve,
vagy az akkumulátorok
hibásak vagy kapacitásuk
degenerálódik.

Töltsük fel az akkumulátortelepet
legalább 10 órán át, majd mérjük újra
az autonómia időtartamát. Ha ez nem
lesz sikeres, vagy ha a fennmaradó
autonómia időtartam nem elegendő
az Ön igényeihez, akkor az akkumulátort cserélni kell.

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

Szellőző hiba

Hibaüzenetek

WARNING 10:

A szellőztetés hibás vagy
blokkolt.

Ellenőrizze, hogy a szellőztető szabadon forgatható-e.

Az akkumulátortelep feszültsége
túl magas

Az akkumulátortelep
töltési feszültsége túl
magas.

Ebben az esetben a szünetmentes
tápegység automatikusan vált önálló
üzemmódba az akkumulátortelep
lemerítéséhez, majd később visszatér
normál üzemmódba.

Az akkumulátortelep feszültség
autonóm üzemmódban alacsony:

Az akkumulátortelep
feszültsége majdnem
teljesen lemerült.

A berendezés automatikusan leáll,
miután elérte a végfeszültséget.

Töltési hiba

Töltés nem lehetséges.

Az UPS-t vissza kell küldeni a gyártóhoz ellenőrzésre.

Az egyenáramú
átalakító túl
magas:

Az UPS részei túlmelegedtek.

Ellenőrizze az UPS szellőzését vagy
a környezeti hőmérsékletet.

Az INVERTER
hőmérséklete túl
magas

Az UPS részei túlmelegedtek.

Ellenőrizze az UPS szellőzését vagy
a környezeti hőmérsékletet.

A hálózati feszültség túl
magas:

A csatlakoztatott hálózati
feszültség túl magas.

Ebben az esetben a készülék autonóm üzemmódba vált, majd automatikusan visszatér, miután a hálózati
feszültség ismét a határokon belül
van.

Az akkumulátortelep nincs
csatlakoztatva

Az akkumulátor feszültsége megszakad vagy nem
lép ki:

Ellenőrizze az akkumulátortelep
áramkörét. Zárja és feszültséggel
kapcsolja.

Túlterhelés a
kimeneten

A terhelések terhelési
reakciója túl magas.

Ellenőrizze a terheléseket, vagy
kapcsolja le a terheléseket egymás
után, miközben figyeli a kijelző terhelési értékeit.

EPO kijelző,
vész / kikapcsoló
aktív:

Az EPO funkció aktiválva
van, vagy a kapcsolat
nyitva van.

Zárja be az EPO kapcsolatot. Ezután
teljesen kapcsolja ki a készüléket.
Ezután újraindíthatja az UPS-t.

Belső busz hiba:

Kritikus belső hiba.

Küldje vissza az eszközt ellenőrzés
céljából.

INVERTER hiba

Kritikus belső hiba

Küldje vissza az eszközt ellenőrzés
céljából.

Túlmelegedési
hiba

Kritikus belső hiba

Küldje vissza az eszközt ellenőrzés
céljából.

Belső busz
rövidzárlat:

Kritikus belső hiba

Küldje vissza az eszközt ellenőrzés
céljából.
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Hibaüzenetek

Soha ne próbálja meg indítani a szünetmentes tápegységet, ha hiba történt. Mindig
szüntesse meg a hiba okát, majd indítsa újra az eszközt.
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9.

Hibaüzenetek

Hibaelhárítás
Az UPS, az akkumulátortelep vagy a periféria meghibásodása vagy meghibásodása
az idő múlásával fordulhat elő. Ebben az esetben kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (szerviz-forródrót) a lehető leghamarabb.
Amikor kapcsolatba lép a szervizközponttal, adja meg a következő információkat a
gyors felbontás biztosításához:

–

A berendezés típusszáma, sorozatszáma és konfigurációja;

–

A kibocsátás dátuma és feldolgozása;

–

Vezérlőpanel LCD / LED kijelző információ (állapot vagy figyelmeztetés
vagy riasztási üzenetek);

–

A hálózati tápegység állapota, terhelési állapot, környezeti feltételek, hőmérséklet és nedvesség, szellőzési viszonyok;

–

Információ az állapotról, mint az akkumulátortelep korát;

Kérjük, mindig nevezze meg a felelős illetékes kapcsolattartó személyt a kérdés és
annak állásfoglalásának tisztázására.

10.

Szerviz forródrót
Ha általánosságban problémákat tapasztal, vagy bármilyen információra van szüksége a biztonsággal kapcsolatban, kérjük, forduljon szerviz forródrótunkhoz:
Telefon:
Fax:

0049 / (0) 741 – 17451-52
0049 / (0) 741 – 17451-29

E-mailben is elérhet minket:
kundendienst@effekta.com
Ezen kívül a központi területtel vagy a fiókirodával is felveheti a kapcsolatot a weboldalunkon:
http://www.effekta.com

UPS: MPR 2000 (RACKMOUNT)

11.

Software

Szoftver
Az UPS kezelőszoftver kliens / kiszolgáló alkalmazásként működik heterogén hálózatokhoz vagy helyi számítógéphez.
Minden közös platformon működik (Win, Linux, UNIX).
Távoli hozzáférés a szünetmentes tápegységhez és adataihoz, és naplózható.
A szoftver minden releváns UPS adatot bemutat, például az akkumulátor állapotát,
hőmérsékletét, a hálózati tápfeszültség állapotát, többek között egy világos és egyszerű grafikus felületen.
A rendszer működésképtelenné válását könnyedén lehet jelenteni e-mailben, mobiltelefonon vagy faxon.

A szolgáltatások körét nagyjából a következőképpen lehet összefoglalni:

–

elérhető: Windows 95/98/2000 / NT / XP / Vista / Win7, Novell, Linux stb.

–

Helyi vagy hálózati SHUTDOWN;

–

Integrált SNMP-al-ügynök;

–

Grafikus felhasználói felület minden UPS adattal;

–

Esemény-alapú hálózati hírek küldése;

–

Esemény-alapú e-mailek és szövegek küldése;

–

Valamennyi UPS állapotadat és mérés rögzítése (LOGGING);

–

Ütemező (SCHEDULER) olyan funkciók idővezérelt végrehajtásához,
mint a REBOOT, SHUTDOWN stb.

A szoftvercsomag a berendezés szállítási terjedelmébe tartozik. Kérjük, olvassa el a
CD-n található megfelelő kézikönyvet további információkért a teljesítményről, a telepítésről, a felhasználásról stb.
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Karbantartás és szerviz

Karbantartás és szerviz
Az UPS hosszú élettartamát és interferenciamentes működését várhatja. A szünetmentes tápegység élettartama és megbízhatósága azonban nagymértékben függ a
környezeti feltételektől. A környezeti hőmérsékletnek és a páratartalomnak a meghatározott küszöbértékeken belül kell maradnia. Ezenkívül a szünetmentes tápegység
körüli területet tiszta és pormentes helyen kell tartani.
Ideális környezeti hőmérséklet-tartomány 20-25 ° C, az akkumulátorok élettartama
jellemzően körülbelül 4 év. Speciális akkumulátorok használatával jelentősen megnövelhető a szolgáltatás élettartama (legfeljebb 8 év).
Rendszeresen (6 - 12 hónaponként) ellenőriznie kell, hogy a fennmaradó autonómidő (a mentési idő) elegendő-e a tervezett célokra. Ha ez már nem így van, akkor az
akkumulátortelep(ek) akkumulátorait ki kell cserélni.

12.1

A biztonsági idő mérése (önállóság)

Mielőtt elkezdi ezt az eljárást, győződjön meg róla, hogy mentse az összes nyitott
adatot. Továbbá tájékoztassa az érintett munkavállalókat a tervezett feladatokról.

Alapvetően kétféle módszer létezik a biztonsági idő mérésére.
Az A) módszer megméri az aktuális biztonsági időt, ami azt jelenti, hogy ezen autonómia időszak végén a készülékek áramellátás nélkül lennének.
B) Lehetővé teszi a maradék kapacitás meghatározását egy meghatározott biztonsági mentési időszak után. Ebben az esetben a készülékek általában nincsenek
energia nélkül. Mindkét módszer használatához a szünetmentes tápegységet biztonsági módba kell állítani, a szünetmentes tápegység tápfeszültségének lekapcsolásával (húzza ki a tápkábelt). A mérés elvégzése után kapcsolja vissza a tápegységet
(dugja vissza a tápkábelt) és / vagy a szokásos módon kapcsolja be a szünetmentes
tápegységet.

Ne felejtsük el, hogy az autonómia idő mérése után a rendszer akkumulátora esetleg
lemerülhet. Azaz. A szünetmentes tápegység normál üzemmódban több órán át
(legalább 6 óra) üzemelnie kell az akkumulátortelepnek, mielőtt működésbe lépne
(kb. 80% -ban támogatja).

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

Karbantartás és szerviz

Ha a tartalék időtartamot nem a helyi körülmények vagy utasítások alapján mérjük,
javasoljuk az akkumulátorok profilaktikus cseréjét kétévente, hogy elkerülhető legyen
az elhasznált akkumulátorok miatt fennálló elégtelenségi idő (mentési idő).
Ezenkívül a berendezés ventilátorát és szellőzőcsatornáit rendszeresen ellenőrizni
kell, és szükség esetén tisztítani kell. Ez többek között biztosítja a teljes kimeneti teljesítményt. Az ellenőrzés és a tisztítás gyakorisága nagymértékben függ a berendezés környezetétől (kulcsszó: por).

12.2

Az alkatrészek / akkumulátorok cseréje

Csak az EFFEKTA Regeltechnik szervizszemélyzete vagy az egyéb akkreditált szervizpontok személyzete jogosult az akkumulátorok cseréjére a szünetmentes tápegységben vagy egy külső akkumulátortelepben, valamint más UPS elemekben.

Az akkumulátorok és egyéb alkatrészek cseréje során a terhelések manuálisan áthaladva közvetlenül kapcsolódnak a hálózati tápegységhez, ami azt jelenti, hogy az
UPS ebben az időszakban nem rendelkezik védelmi vagy biztonsági funkcióval. A
hálózati áramkimaradások vagy más rácsproblémák közvetlenül átterjednek a terhelésre.
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Karbantartás és szerviz

Karbantartási és szolgáltatási szerződések
Az EFFEKTA Regeltechnik GmbH a kapcsolódó karbantartási szolgáltatásokat is kínálja a UPS maximális megbízhatósága és rendelkezésre állása érdekében. Ezenkívül karbantartási szerződést kínálunk a következő területeken a szakképzett munkatársak támogatásával és támogatásával:

A szünetmentes tápegység, különösen az akkumulátorok
rendszeres tesztelése, valamint az akkumulátorok időben
történő cseréje.
Az UPS telepítésének és működésének ellenőrzése.

A fennmaradó autonóm időszak mérése.

Professzionális tisztítás, ami különösen fontos a szellőzőkomponenseknél.

Meghibásodott vagy degenerált komponensek megfelelő
ártalmatlanítása.

Az akkumulátorok környezetbarát ártalmatlanítása.

Kérjük, lépjen kapcsolatba a fent említett szolgáltatásaink teljes listájához, vagy
küldjön nekünk e-mailt.
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Karbantartás és szerviz

Szerviz-napló
Kérjük, mindig írja be az UPS berendezésen elvégzett karbantartási és szervizmunkákat a szerviznaplóba.
Dátum

Elvégzett feladatok:

Elvégezte:

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)
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Technical Data

Műszaki adatok
MCI:

700 (XL)

1000 (XL)

2000 (XL)

3000 (XL)

UPS bemenet
Csatlakozó

1 fázis, semleges és védőföld

Feszültség tartomány

110 - 300 VAC

BYPASS tartomány

110 - 276 VAC

Frekvenciatartomány
Bemeneti áram

45~55 Hz, 54~66 Hz (50/60 Hz automatikus érzékelés)
3,5 (5,0) A

4,8 (6,4) A

9,8 (14,0) A

14,4 (18,5) A

700 VA
630 W

1000 VA
900 W

2000 VA
1800 W

3000 VA
2700 W

UPS kimenet
Teljesítmény kimeneti
értékek * ** ***
Csatlakozó

1 fázis, semleges és védőföld

Névleges feszültség

200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC
2 % (INVERTER mód)

Feszültség pontossága

50/60 Hz 0,2 % (INVERTER mód)

Frekvencia
Hullámforma

Tiszta szinusz

Teljesítménytényező
Túlterhelés
THD

0,9
105~110 %: 60 s, 110~125 %: 30 s, 125~150 %: 10 s, >150 %: 1 s
< 3 % lineáris terheléssel, < 5 % nem-lineáris terheléssel

Átkapcsolási idő

hálózati <> INVERTER: 0 ms

Átkapcsolási idő (ECO)

BYPASS <> INVERTER: max. 4 ms

Töltő egység
Névleges töltési feszültség

36 VDC

36 VDC

96 VDC

96 VDC

Töltőáram

1 A (8 A)

1 A (8 A)

1 A (4,8,12 A)

1 A (4,8,12 A)

Töltési idő / kapacitás

< 6 h / kapacitás 90 %-a (XL: az összeszereléstől függően)

Belső akkumulátorbank
Akkumulátorok száma
Akkumulátor típusa AGM
(12 V)

3

3

8

8

7 Ah (9 Ah)

7 Ah (9 Ah)

7 Ah (9 Ah)

7 Ah (9 Ah)

Eszköz
Hatékonysági tényező

> 94 % ECO, > 88 % normál üzemmód, > 85 % autonóm üzemmód

Műszaki adatok

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

Eszközvédelem

Túlterhelés, teljes kisülés, túltöltés

Méret szé x mé x ma
[mm]
Súly [kg]

145x400x220

145x400x220

192x460x347

192x460x347

13

13

31

31

UPS kategória

VFI-SS-111

Eszközvédelmi osztály

IP20

Integrált kommunikáció

RS232, USB (nem használható egyidejűleg)

Kommunikáció (opcionális)

Intelligens interfész kártyák: SNMP, érintkezési felület
Biztonság:
EMV:
Üzemi:

EN 62040-1
EN 62040-2 (Class C1)
EN 62040-3
CE
Üzemi:
0 ~ 40 °C
Ajánlott:
+ 15 ~ + 25 °C
Tárolás: -25 ~ 55 °C (akkumulátortelep nélkül)

Szabványok / iránymutatások
Hőmérsékleti tartományok
Relatív páratartalom

0 ~ 95 % (kondenzáció nélkül)

Zajszint

kb. 50 dB

Hűtés

léghűtés, erő konvekció;

* A kimeneti teljesítmény 208 VAC kimeneti feszültségnél 90% -ra csökken,
** a kimeneti teljesítmény 200 VAC kimeneti feszültségnél 80% -ra csökken,
*** az 1000 méteres (MSL) 100% -os teljesítmény (* 90%, ** 80%),> 1000 m az 1% / 100 méteres teljesítményt csökkenti.

13.1

Tipikus autonómia periódusok

MCI:

700

1000

2000

3000

Terhelés 50 %

kb. 20 min.

kb. 10 min.

kb. 18 min.

kb. 10 min.

Terhelés 100 %

> 10 min.

> 4 min.

> 8 min.

> 4 min.

UPS autonómia időszakok

XL modell

Összeszereléstől függ

Tartozékok

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

Szállítási terjedelem / Tartozékok

14.

Az alábbiakban megtalálja a szállítási terjedelem listáját, kérjük, ellenőrizze a kézbesítést a teljesség érdekében. Kérjük, azonnal értesítsen minket, ha hiányoznak az
elemek vagy összetevők a szállítás során.
Mennyiség

Árucikk vagy cikkszám

Funkció / Nézet:

Leírás:

1x

UPS

MCI sorozat,
(Megrendelés szerint)

1x

tápkábel:
CEE tápkábel az IEC
60320 szerint

Csatlakozó típusok:
C13 (700, 1000),
C19 (2000, 3000);

1x

Kimeneti kábel:
CEE tápkábel az IEC
60320 szerint

Csatlakozó típusok:
C13 / C14;

1x

USB

Csatlakozó típusok:
A típus a B típusba

1x

széria

RS232 kábel (1: 1)

1x

EPO

EPO csatlakozó dugóval,
csavarható;

1x

Szoftver

PowerShut Plus minden
közös operációs rendszerhez

Tartozékok
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1x

15.

Kezelési útmutató - Magyar V 1.1;

Kezelési útmutató

Opcionális tartozékok
Az alább felsorolt alkatrészek, eszközök és / vagy berendezések olyan kiegészítők,
amelyek megfelelnek az MCI sorozatnak, és amelyeket az EFFEKTA Regeltechnik
GmbH tesztelt és jóváhagyott.

15.1

Külső akkumulátortelep és csatlakozókábel
Minden UPS rendszerhez energiatakarékosság szükséges ahhoz, hogy áramkimaradás esetén biztosítsa a terhelések tárolt energiáját. A külső akkumulátortelepek lehetnek kizárólagos energiatárolóként vagy egy belső akkumulátortelep mellett, az
autonóm periódus meghosszabbítására és / vagy a szükséges terhelésmérleg beállítására.
Az ügyfelek különféle követelményeinek köszönhetően az akkumulátortelepeket méretükre építve és összeszerelve állítják össze. Ezenkívül több szabványméretet is
kínálnak. Az MCI sorozat már van felszerelve egy külső akkumulátortelep adaptálásához. Ezenkívül az MCI sorozat számára a következő tesztelt akkumulátoros elemek állnak rendelkezésre, melyek kapacitásuk és feszültségük alapján konfigurálhatók az akkumulátorok összeszerelésén keresztül:
Árucikk vagy cikkszám

Funkció / nézet:

Leírás

ABC8XXXXXXXXX300

Energiatárolás

Akkumulátortelep (önálló
egység, M méret).

ABC9XXXXXXXXX300

Energiatárolás

Akkumulátortelep (önálló
egység, L méret).

DC csatlakozó

Csatlakozó vezeték (80
cm) akkumulátor <-> UPS.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési és szervizpontunkkal, hogy megfelelő
akkumulátor-bank koncepciót dolgozzon ki az Ön igényeinek megfelelően.

15.2

Külső BYPASS
Egy külső by-pass rendszer lehetővé teszi a terhelések működését két különböző útvonalon. UPS üzemmódban ( Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a
dokumentumban.-12) az UPS rendszer az aktuális útvonalhoz van integrálva, és a
terhek a szokásos módon védettek. BYPASS módban ( Hiba! Nincs ilyen stílusú

Tartozékok

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

szöveg a dokumentumban.-13) a terhelés közvetlenül a tápfeszültséghez csatlakozik, és az UPS bemenete és kimenete el van választva.

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú
szöveg a dokumentumban.-12 UPS
mód

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú
szöveg a dokumentumban.-13
BYPASS mód

Ebben az esetben a szünetmentes tápegység vagy az akkumulátortelep karbantartási és szolgáltatási feladatait gyorsan és biztonságosan lehet végrehajtani.
Ritka esetekben a szünetmentes tápegység vagy annak alkatrészei a terhelés megszakítása nélkül is cserélhetők. Ezenkívül a külső by-pass használatával az UPS
rendszer költséghatékonyabb és átláthatóbb telepítését eredményezi.
Az MCI-sorozat BYPASS komponensei a következő listában láthatóak:
Árucikk vagy cikkszám

Funkció / nézet

Leírás

ZBBEFBEINBYP1011

külső BYPASS

Külső manuális BYPASS,
10 A, MCI 700 ~ 2000 1fázisú

ZBBEFBEINBYP1611

külső BYPASS

Külső manuális BYPASS,
16 A, MCI 3000 1-fázisú

15.3

Kommunikációs adapter SNMP
Az SNMP adapter az UPS hálózathoz integrálja és TCP / IP, Telnet vagy FTP segítségével kommunikál. Egyéni IP-cím hozzárendelése után a szünetmentes tápegység
bármely olyan helyről érhető el, amely különösen fontos a távfelügyelet és a berendezés karbantartása szempontjából.

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-14 SNMP adapter az
UPS hálózathoz történő csatlakoztatásához.

Tartozékok
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Az SNMP adaptert egyszerűen lecsúsztathatjuk az UPS adapter adapter nyílásába
(INTELLIGENT SLOT), és csak Ethernet kábellel kell csatlakoztatni.
A termékkel és a kapcsolódó szoftverekkel kapcsolatos további információkért forduljon értékesítési és szerviz központjainkhoz.

15.4

Kommunikációs adapter, relé kártya (Z0C / AS400)
A relé kártya is intelligens bővítőkártya, és a közvetlen és a lebegő tengelykapcsoló
külső vezérlőkkel és / vagy gépekkel használható. Ez lehetővé teszi, hogy az UPS
állapotát valós időben továbbítsa a magasabb szintű vezérléseknek.

Ábra Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.-15 AS400 relé kártya
vagy az UPS valós idejű felügyelete.
A monitorozáshoz és a vezérléshez a következő jelek állnak rendelkezésre:
Funkció

Csatlakozó
típus:

Hálózati hiba

Kimenet

Az akkumulátortelep feszültség alacsony

Kimenet

BYPASS mód

Kimenet

UPS hiba

Kimenet

SHUT DOWN folyamat

Kimenet

UPS kollektív riasztás

Kimenet

Teszt mód

Kimenet

Túlterhelés
Távoli irányítás:
Leállítás (SHUT DOWN)
EPO

Kimenet

A UPS távoli ki- és bekapcsolása

Bemenet

Bemenet
Bemenet

Minden bemenet és kimenet védőszigeteléssel vagy lebegő. A relé kártya könnyen
lecsúsztatható az UPS adapter adapter nyílásába (INTELLIGENT SLOT), és jelző
kábelen keresztül egy upstream vezérlőegységhez kell csatlakoztatni. Ezenkívül a

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

Tartozékok

kártya oly módon konfigurálható, hogy általánosságban meghatározható az elosztás
és a kapcsolási jellemzők.
A kártya és a csatlakozás részleteit lásd a relé kártya kezelési útmutatójában.

Megjegyzések

MCI 700, 1000, 2000, 3000 VA (XL)

A termékkel kapcsolatos további információkért forduljon értékesítési és szerviz központjainkhoz.

16.

Kopó alkatrészek listája
Az alábbi alkatrészek listája a rendszeres kopáshoz kapcsolódik, ezért nem tartozik
a szünetmentes tápegység garanciájához:
Kopó alkatrész

Funkció

Cikkszám

XXXX XX XX **
Akkumulátor (BATTERY)
12 V xx Ah

Energiatárolás

Összeszereléstől függ!

** Kérjük, ellenőrizze az akkumulátorok szállítási dokumentumait az akkumulátorok
nevére és azonosítására, vagy lépjen kapcsolatba a szerviz-forródróttal.

17.

Megfelelőségi nyilatkozatok
Minden CE jelzéssel ellátott egység megfelel az EU harmonizált szabványainak és
szabályainak.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat erre a termékre kérésre hozzáférhető. Kérjük, lépjen kapcsolatba 10 .
A termék megfelelőségi nyilatkozatát megtalálja honlapunkon is:
http://www.effekta.com

EFFEKTA Regeltechnik GmbH
Rheinwaldstraße 34
D – 78628 Rottweil/Germany

